
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică și calculatoare/Automatică și Informatică Aplicată 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria sistemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Automatică și Informatică Aplicată/Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Instrumentație virtuală 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Prof. Dr. Ing. Voloșencu Constantin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar     Prof. Dr. Ing. Voloșencu Constantin 

2.4 Anul de studiu   IV 2.5 Semestrul   VII 2.6 Tipul de evaluare   D 2.7 Regimul disciplinei   DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână   4 din care:3.2 curs   2 3.3 seminar/laborator  2  

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 din care:3.5 curs   28 3.6 seminar/laborator   28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   10 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   34 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Sistemul de programare Windows, Electronică, Măsurări electrice 

4.2 de competenţe   Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, 
inginerie electrică şi electronică în ingineria sistemelor, Operarea cu concepte 
fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei. Utilizarea 
fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a 

proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala curs 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

   Sala laborator dotată cu calculatoare cu sistem de operare Windows și program 
LabView minim 2011   

 

 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

 Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie electrică şi 

electronică în ingineria sistemelor. 

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei. 

 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a 

proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. 

 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente dedicate de 

instrumentaţie virtuală, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată. 

 Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automată, medii de 

programare şi tehnologii bazate pe calculatoare personale. 

Competente 
transversale 

  Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer 

tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de 

etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si atribuirea 
de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea cunoştinţelor din domeniile ingineriei electricw şi electronice cu aplicaţie în ingineria 

sistemelor, a  fundamentelor automaticii, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator, precum 

şi proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente 

dedicate de instrumentaţie virtuală. 

7.2 Obiectivele specifice Dezvoltarea de aplicaţii în medii software şi hardware specifice tehnologiei instrumentaţiei virtuale. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

 Noţiuni de echipament 2 Prelegere susţinută de 
prezentări PPT, conversaţii, 
explicaţii, exemplificări 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  Introducere în conceptul de instrument virtual 2 

  Probleme şi depanarea instrumentelor virtuale 2 

  Implementarea unui instrument virtual 2 

  Reprezenatarea datelor 2 

  Administrarea resurselor 2 

  Dezvoltarea aplicaţiilor modulare 2 

  Modul de utilizare a variabilelor 2 

  Tehnici de proiectare 2 

  Tehnici de sincronizare 2 

  Eliminarea erorilor 2 

  Controlul interfeţei cu utilizatorul 2 

  Utilizarea fişierelor de intrare ieşire 2 

  Crearea şi distribuirea alicaţiilor 2 

  

Bibliografie: 1. *** - LabView Core 1, Course Manual, National Instruments, 2010. 2. *** - LabView Core 2, Course Manual, 

National Instruments, 2010. 3. Bishop, R.H.- Manual de utilizare LabView 6i. Student Edition, Prentice Hall, 2001. 4. Cottet, F., 

Ciobanu, O. -  Bazele programării în Labview, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 1998. 5. Cottet, F. – Les bases de la programmation 

avec LabView, langage graphique, Ed. Renard, 1993. 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

 Introducere în LabView 2 Expunere temă, discuţii, 
întrebări, implementare pe 
calculator a aplicaţiilor. 
   
   

 Aplicaţie introductivă de implementare a unui instrument virtual şi 
depanarea sa 

2 

  Aplicaţii de date 2 

  Modul de organizare a resurselor 2 

                                                           

4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă. 

 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

  Alicaţii modulare 2    
   
   
   

  Exemple de forme şi tehnici de proiectare uzuale 2 

Exemple de utilizae a variabillor 2 

Exerciţi aplicative la tehnici de sincronizare 2 

Exerciţii de programarea evenimentelor 2 

Exerciţii de intefaţare  2 

Exemple de utilizare a fişierelor intrare ieşire 2 

Proiectarea unor instrumente virtuale cu aplicaţie în conducerea 
proceselor 

6 

  

Bibliografie: 
1. *** - LabView Core 1, Exercises, National Instruments, 2010. 
2. *** - LabView Core 2, Exercises, National Instruments, 2010. 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  

 Disciplina răspunde cerinţelor specialiştilor din domeniu şi aşteptărilor angajatorilor reprezentativi, pentru următoarele 
ocupaţii posibile conform CORP: Asistent de cercetare în automatica; Inginer automatist; Manager proiect informatic; 
Programator; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare; Specialist mentenanta electromecanica-automatica 
echipamente industriale; Inginer pentru sisteme şi echipamente de automatizare; Administrator de sisteme automate de 
conducere; Inginer pentru dezvoltare de sisteme automate; Inginer pentru dezvoltare pentru echipamente de proces, 
Inginer de dezvoltare software pentru conducerea proceselor; Inginer in telecomenzi si electronica in transporturi. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 
-Insuşirea cunoştinţelor teoretice 
şi prartice. 
-Capacitatea de aplicare în 
aplicaţii practice 
 

  Lucrări scrise pe două părţi ale cursului   60 % 

      

10.5 Seminar /laborator   Verificare practică pri aplicaţii pe 
calculator 

  20 % 

  Proiectarea unai aplicaţii practice   20 % 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

 Însuşirea cunoştinţelor teoretice de manual, prin răspunsul corect la 3-4 grupe de subiecte în verificările scrise. 

 Capacitatea de aplicare pratică pe exemple de laborator. 

 Proiectarea unor instrumente virtuale. Demostrarea capacităţii de realizare a lor pe calculator. Demonstrarea practică a 
funcţionalităţii lor.  

 

11.  Compatibilitate internaţională 

 Integrated lecture lab approach with virtual instrumentation for teaching at Florida Gulf Coast University. 

 Virtual Instrumentation for Engineering Education, Aoyama Gakuin University, Japan, Department of Integrated Information. 

 Engineering curricula using virtual instrumentation at Bradley University, Peoria, IL. USA. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

  15.11.2013  

…………………….……… 

 

…………………….……… 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

    

………………..………………….……… 

 

 

 

 

 


